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Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális 
információkkal szolgálni arról bővebben, hogy mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 

 
Kollégiumi Hírek 
 
Ügyvezető Pályázat – a 2021-es határidőre jelölt nem jelentkezett, így 2022-ben újra kiírásra fog 
kerülni majd a pályázat. Addig is a vezetőségi munka tovább folytatódik az mb. Elnök 
vezetésével; a fokozódó járvány miatt üléseinket hibrid módon tartjuk visszavonásig. 
 
SCH60 jubileumi év – ahogy legutóbb 10 évvel ezelőtt, az SCH50 keretében, úgy 2022-ben is egy 
jubileumi évet tartunk a Kollégiumi Önkormányzatiság 60. évére emlékezve. A programtervről 
ezentúl folyamatosan tájékoztatni fogunk benneteket itt a hírlevélben és a többi felületünkön is. 
 
A KB januárban támogatta a jubileumi év szervezését, melynek 2 általunk szervezett eseménye 
várható, melyről röviden tájékoztatunk Bennetek, miután meglátogattuk az NTG&RVT üléseket is: 

- Juniálisch: családi nap a Kollégium körül, Iván nap körülre (június vége) időzítve 
- SCH60: az éves Kollégiumi Öregtalálkozó október végére/november elejére időzítve 

 
UPDATE: Sokáig kérdés volt, hogy mivel & mikor nyissuk meg az évet, aztán a Dezső rendezők 
megadták a frappáns választ: Dezső bulival, március 6-án vasárnap este 20 órakor. 
 
Várjuk vissza tehát mindazokat, akik nélkül pl. nem lenne Dezső buli, azaz az alapítókat és a 
korábbi rendezsőket, illetve mindenkit, aki nosztalgiázna kicsit az idén 30+1 éves körrel! 
Kérjük, hogy aki nem csak résztvevőként jönne, hanem nosztalgia vágna / rendezne, az jelezze 
nekünk március 2., 20 óráig az alumni@sch.bme.hu címen - köszönjük. 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – rendben megnyílt a tavaszi kollégium és továbbra is van külsős és 
körös vendégfogadás a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Természetesen a helyzet 
gyorsan megváltozhat, melyről mi is rögtön adunk tájékoztatást ezúton is Nektek. 

 
Kari Hírek, Események 
  
Felfrissítenéd ismereteidet? Kedvezményes jegyzetvásár az Informatika épület könyvtárban 
https://www.vik.bme.hu/hir/2920-mindenkire-jut-egy-jegyzet 
  
282 db villamosmérnöki, 428 db mérnökinformatikus, 25 db egészségügyi mérnöki és 9 db 
gazdaságinformatikus oklevél került átadásra a múlt pénteki diplomaátadó ünnepség keretében – 
gratulálunk! 
 
A 2022. évi RobonAUT verseny felvételei elérhetők: http://robonaut.aut.bme.hu/videok/ 

 
Programajánló – Tavasz 
 
Gyertek el a 30+1 éves jubileumi Dezső Buliba, ahol megnyitjuk az SCH60 évet is! 
 
Tér/Idő: 2022.03.06. (vasárnap) SCH Emeleti NagyTerem, kapunyitás: 20:00 
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Schönherzes Videó / Képek Rovat 
 
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - 
immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat, 
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,  
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük! 
 
Február a Gólyakörte, a Diplomaosztó és persze a RobonAUT hónapja így eme apropóból hozunk 
Nektek 1-1 korábbi galériát, illetve friss videót a SPOT és a BSS jóvoltából: 
 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2020/20200210_golyakorte/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_51nqxbMgsw 

 

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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